Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Umiejętności Słuchowych

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie Umiejętności Słuchowych w ramach
Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear 2020.
Zobowiązuję się do zapłaty wpisowego przed dniem 8 marca 2020 - o ile wpłaty nie dokonała szkoła/instytucja
zgłaszająca.
Imię uczestnika:
Nazwisko uczestnika:

Data urodzenia:

Adres do korespondencji:
Nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika:
Imię i nazwisko rodzica opiekuna prawnego
Kontakt do rodzica/opiekuna prawnego
(tel., adres e-mail)
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear 2020 oraz Regulaminu
Konkursu Umiejętności Słuchowych w kategoriach: dla uczniów i open oraz akceptuję ich postanowienia i zobowiązuję się do
ich przestrzegania.
Oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć, materiałów audio i video z wizerunkiem mojego dziecka/podopiecznego
jako uczestnika w czasie Festiwalu oraz Konkursu, ich utrwalenie, wykorzystywanie, obróbkę i powielanie,
za pośrednictwem dowolnego medium i na dowolnym polu eksploatacji – w sposób nieograniczony w czasie
wyłącznie do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatora; zgody tej udzielam nieodpłatnie i bez
konieczności każdorazowego zatwierdzania powstałych materiałów dokumentujących Festiwal i Konkurs,
2.

3.

wyrażam zgodę na przetwarzanie przedstawionych przeze mnie danych osobowych moich i
mojego
dziecka/podopiecznego przez Organizatora Festiwalu i Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) niezbędnych do udziału w Festiwalu
i Konkursie i oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
a) administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia jest Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław
b) wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Festiwalu
i Konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizator,
c) posiadam prawo dostępu do wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawienia,
d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości ubiegania się o udział w Festiwalu i Konkursie.
Na czas trwania Festiwalu i Konkursu zapewniam opiekę mojemu dziecku/podopiecznemu.

………………………………………

…………………………………………………………

Miejscowość, data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

